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ȘMll S-A ÎNCHEIAT FALA INTERREGIONALA

Luni
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Paris, delegația guvernamen
tală romînă, condusă de Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, însoțit de vice
președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădea- 
nu, și de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, 
care la invitația guvernului 
francez va face -o vizită în

Franța. împreună cu delegația 
a plecat un grup de consilieri 
și experți.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, de 
Gheorghe Gaston Marin și 
Gogu Radulescu, vicepre-

ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, de membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători at unor instituții 
centrale, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afaceri
lor Externe și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Jean-Fran
cois Noiville, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Franței în 
R. P. Romînă, și membri al 
ambasadei.

A CELEI DE AL VII-LEA CONCURS

MUJMEWELE
Forestierii argeșeni

PITEȘTI (de la co
respondentul nostru). 
— La D.R.E.F. Argeș, 
întrecerea socialistă se 
desfășoară cu multă 
însuflețire. Prin în
zestrarea întreprinde
rilor forestiere cu uti
laje și mașini mo
deme, prin organiza
rea muncii în brigăzi 
complexe în acord 
global (în proporție 
de 64 
loarea 
noasă 
prin

la sută din va- 
de masă lem- 

exploatată) și 
extinderea ex-

ploatării în trunchiuri 
și catarge, indicii de 
utilizare au sporit cu 
2,4 la sută la rășinoa- 
se, cu 0,2 la sută la 
fag, cu 0,1 la sută la 
stejar, față de sarci
nile planificate. Nu
mai prin îmbunătăți
rea indicelui de utili
zare a masei lemnoa
se, forestierii argeșeni 
au realizat în semes
trul I în plus 11800 
mc lemn de lucru. 
Introducerea mecani
zării la lucrările gre-

le, în proporție de 75 
la sută, a constituit 
un alt mijloc impor
tant care a dus la 
îndeplinirea cu o lună 
înainte de termen a 
angajamentelor luate 
în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eli
berării patriei.

în primul semestru, 
au fost relaizate, prin 
reducerea prețului de 
cost, economii supli
mentare în valoare 
de 1994000 lei și 
2 717 ooo lei beneficii 
peste plan.

Rafinorii de la leleajen
PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru). — Colectivul de 

muncitori, tehnicieni și ingineri de la Rafinăria Teleajen și-a 
îndeplinit angajamentele luate' în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei. Angajamentul pînă la 23 Au
gust, prevedea, inițial, o depășire a planului la producția glo
bală și la producția-marfă cu cîte 6 milioane Iei, obținerea 
unor beneficii peste plan în valoare de 3 milioane lei, crește
rea productivității muncii cu 0,5 la sută și economii supli
mentare la prețul de cost de 2 750 000 lei. Pînă în prezent, co
lectivul rafinăriei și-a îndeplinit angajamentul prevăzut la 
economii și la reducerea prețului de cost. La producția globală ’ 
a fost obținută o depășire în valoare de 7 124 000 lei, la pro- 
ducția^marfă — de 7 389 000 lei, iar la beneficii peste plan 
4 594 000 lei.

De curînd. colectivul de muncă al rafinăriei și-a reînnoit 
angajamentele luate.

Pentru îndeplinirea acestor noi angajamente au fost stabi
lite noi măsuri tehnico-organizatorice. în urmă cu cîteva zile, 
organizația U.T.M. a Rafinăriei Teleajen a fost distinsă cu 
Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M. pentru rezultate deosebite 
obținute în mobilizarea tinerilor la îndeplinirea planului de 
producție și în munca de organizație.

Duminică s-a încheiat faza interregională a celui 
de-al 7-lea Concurs al formațiilor artistice de ama
tori de la orașe și sate. Cu acest prilej, în șapte mari 
orașe ale țării au prezentat spectacole §28 de for
mații cu aproape 20 ooo artiști amatori, vizionate de 
un mare număr de spectatori.

In diferitele faze ale concursului, care s-au des
fășurat pînă acum, s-au întrecut în măiestrie peste 
28 ooo de formații artistice ale căminelor culturale, 
sindicatelor, Uniunii Tineretului Muncitor, coopera
tivelor meșteșugărești. Numai în regiunea Argeș au 
participat la întrecere 70000 de interpreți.

Formațiile participante au desfășurat în tot timpul

concursului o bogată activitate. La cele peste 2§ ooo 
spectacole prezentate în regiunea București au parti
cipat peste io §oo ooo spectatori, iar in regiunile 
Bacău și lași au fost prezentate cite 20000 de spec
tacole.

Repertoriul variat abordat de formații a cuprins 
lucrări cu tematică contemporană, prelucrări de fol
clor, precum și piese din repertoriul clasic național 
și universal.

Faza finală a concursului se va desfășura la Bucu
rești între 10 și 18 august.

Festivalul La Galați

cîntecului, dansului
și portului popular

Intre 2 și 9 august va avea 
loc, pe litoral și Valea Praho
vei, Festivalul cîntecului, dan
sului și portului popular, orga
nizat de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei. Mari ansam
bluri folclorice de amatori din 
regiunile Argeș, Banat, Brașov, 
Dobrogea, Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Oltenia, 
Ploiești, Suceava, precum și 
grupul folcloric de amatori 
care a obținut premiul I și di
ploma de onoare la primul fes
tival internațional de folclor 
de la Cairo, vor prezenta zilnic 
spectacole pe scenele de la 
Mamaia, Eforie Nord, Constan
ța, Predeal și Sinaia.

Odată cu cîntece și jocuri 
populare, cei aproape 1 200 de 
artiști amatori vor aduce în lu
mina, reflectoarelor, intr-o ade
vărată paradă a porcului romî- 
nesc; cete mai frumoase cos
tume naționale de pe cuprinsul 
țării. Repertoriul festivalului 
cuprinde, alături de comori ar
tistice cu vechi tradiții, piese 
muzicale și momente coregra
fice din folclorul nou.

(Agerpres)

A fost
cargou

lansat al 20-lea
de 4 500 tone

în întîmpinarea celei de-a 
20-a aniversări a Eliberării pa
triei, constructorii Șantierului 
naval din Galați au lansat la 
apă luni, cu 30 de zile înainte 
de termen, cel de-al 20-lea car
gou de 4 500 tone. La construc
ția lui, colectivul de aici a fo
losit pentru prima oară metoda 
lucrului în paralel la două nave 
de același tip și capacitate, 
care a făcut să se reducă 
durata de construcție pe cală la 
jumătate, față de primele car
gouri.

Evenimentul lansării celui 
de-al 20-lea cargou coincide cu 
un alt fapt semnificativ din is
toria șantierului: împlinirea a 5 
ani de la lansarea primului 
cargou de construcție romîneas- 
că construit aici. Ca urmare a 
îmbunătățirii treptate a tehno
logiei de fabricație și aplicării 
unor metode moderne de lucru, 
la cargoul 20, consumul de me
tal este mai mic cu circa 100 
tone față de primul vas de a- 
cest tip.

(Agerpres)

IN LUNCA
Pe terenurile recent indi- 

guițe din Lunca Dunării se 
desfășoară intr-un: ritm in
tens lucrările de amenjdre a 
acestora; în vederea redării 
lor agriculturii. Cu ajutorul 
mașinilor și utilajelor moder
ne s-au săpat canale de de
secare, au fost defrișate pă
duri de sălcii și plopi, iar în 
prezent se execută numeroase 
construcții hidrotehnice.

Comitetul de Stat al Apelor 
informează că pînă acum

DUNĂRII

(Agerpres)

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Orly

s-au excavat peste 2 500 000 
mc de pămînt, în vederea 
amenajării canalelor de dese
care, au fost defrișate păduri
le și înlăturat stuful de pe o 
suprafață de peste 10 000 ha.

La o parte din cele peste 
30 de stații de pompare pre
văzute a fi construite anul a- 
cesta, printre care cele de la 
Luciu Giurgeni, Buciumeni și 
Călărași s-au terminat lucră
rile de construcții.

(Agerpres)

PARIS 27. Trimisul special 
Agerpres, 
transmite :

Delegația 
Republicii 
condusă de Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, însoțit de vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădea- 
nu, și de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, 
care între 27 iulie și 3 august 
face o vizită în Franța la in
vitația guvernului francez, a 
sosit Tuni la amiază la Paris 
cu un avion special.

La sosire, pe aeroportul 
Orly, deasupra căruia sînt ar
borate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și Franței, dele
gația guvernamentală Tomînă 
a fost întîmpinată de Louis 
Joxe, prim-ministru interimar, 
în timpul lipsei din Franța a 
primului ministru, Georges 
Pompidou, Michel Habib-De-

Mircea Moarcăș,

guvernamentală a 
Populare Romîne

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

marea finală
• Primii campioni ai Spartachiadei republicane

continuă pregătirea în secțiile pe ramură de sport

Preludiu

Dan Dețliu

ale

miezului de 
generozitate

la parașutism • La București două noi recorduri republicane

• Aoi recorduri regionale • Campionii regionali

Ionele, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Pierre Siraud, șeful protoco
lului, Jean Louis Pons, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Franței la Bucu
rești, precum și de înalți func
ționari ai președinției Consi
liului de Miniștri și ai Minis
terului Afacerilor Externe al 
Franței. La sosirea delegației, 
pe aeroport se aflau prezenți 
dr. Victor Dimitriu, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. R. Romîne la Pa
ris, și membrii ambasadei.

La coborlrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, este întîm- 
pinat de Louis Joxe, prim-mi
nistru interimar al Franței. 
Primul ministru interimar al 
Franței prezintă președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne oficialitățile franceze 
venite în întîmpinare. Pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne prezintă 
oficialităților franceze pe 
membrii delegației guverna
mentale romîne.

In fața drapelului Republi
cii Franceze, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer. împreună cu primul mi
nistru interimar al Franței, 
Louis Joxe, se opresc și salu
tă drapelul. Comandantul găr
zii de onoare, aliniată pe ae
roport cu acest prilej, prezintă 
raportul. Se intonează imnul 
de stat al R. P. Romîne și 
Marsseilleza, imnul de stat al 
Franței.

Ion Gheorghe Maurer îm
preună cu Louis Joxe trec în 
revistă garda de onoare.

Oaspeții romîni sînt conduși 
în salonul de onoare al aero
portului Orly. Primul ministru 
interimar al Franței, Louis 
Joxe, adresează înalților oas
peți romîni un cuvînt de bun 
venit

rezultat. Aceasta 
nule președinte, dorința 
care o formulez 
du-vă și urîndu-vă 
călduros bun-venit.

P« 
întîmpinîn- 

cel mal

GheorgheRăspunde Ion
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ro
mîne.

Domnule Președinte,

Finaliștii regiunii București, la festivitatea de deschidere desl ășurată in orașul Giurgiu.

Dincolo de nume proprii
naugurată în Mărți
șor, sub rafalele 
unui crivăț tardiv, 
marea sărbătoarea a 
sportului romînesc 
se apropie de apo
geul său. Soarele 
vară luminează cu 

o______ _ evoluțiile — ade
seori pasionante — ale celor mai 
buni dintre milioanele de tineri 
și tinere care și-au disputat pînă 
acum laurii primei Spartachiada 
republicane.

Prezenți la startul întrecerii 
pentru titlurile de campioni regio
nali, învingătorii de ieri își am
plifică eforturile, aruncă în luptă 
nebănuite resurse de curaj și 
energie, mulți dintre ei dovedin- 
du-se adversari redutabili ai spor
tivilor cu calificări superioare. 
Dincolo de nume proprii și deta-

Iii tehnice, sensurile majore 
uriașei competiții se conturează 
tot mai clar de la un stadiu la 
altul, așa cum o nouă cotă al
pină, odată cucerită, îți dezvăluie 
dimensiunea reală a etapei ante
rioare.

Din martie pînă azi, mii de 
elevi și profesori, tractoriști și 
ingineri, agronomi, constructori, 
medici, tehnicieni etc. — au ob
ținut Insigna de polisportiv par
ticipând la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei, sute de secții noi 
au fost afiliate diferitelor federa
ții, s-au amenajat săli de gim
nastică, piste de alergări, terenuri 

de volei, baschet, handbal sau

; fotbal — pînă-n cele mai mărunte 
’ puncte de pe hartă... Manifestare 

de proporții unice în istoria miș
cării de cultură fizică și sport din 
patria noastră, Spartachiada jubi
liară demonstrează astfel nu 
numai existența unor surse ine
puizabile de talente tinere — ci, 
totodată, o creștere sensibilă a 
capacității organizatorice pe plan 
local.

...Dacă romînul se naște poet — 
fapt, pare-se, de notorietate pu
blică încă din veacul trecut — ar 
fi mai greu de presupus că și în 
palestrică el dovedește aceleași 
aptitudini înnăscute. Practicarea 
sportului modern implică pre
zența unor condiții materiale fa
vorabile precum și o intensă ac
tivitate pregătitoare, baza perfor-

Sînt fericit să vă salut în 
numele guvernului Republicii 
în momentul sosirii dv în 
Franța* Ne exprimăm satisfac
ția să primim la Paris, ca răs
puns la invitația noastră, pe 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Romîniei și pe cele
lalte personalități care îl înso
țesc. și în primul rînd domnul 
Bîrlâdeanu, vicepreședinte al 
Consiliului, și domnul Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Călătoria pe care o veți face, 
domnule președinte, reînnoieș
te. după multe vicisitudini, a- 
dinci transformări și o lungă 
întrerupere, o veche 
— aceea a prieteniei 
romîne.

Afinități evidente unesc, în- 
tr-adevăr, cele două popoare — 
afinități întreținute la izvoa
rele aceleiași culturi și întări
te de legăturile ce s-au stabi
lit încă de la începuturile sta
tului dv.

Guvernul francez dorește ca 
contactele ce se pot stabili 
acum să permită națiunilor 
noastre să se regăsească, să 
reînnoiască tradițiile lor comu
ne, să-și dezvolte relațiile. Sîn- 
tem convinși că convorbirile ce 
se vor desfășura între delega
ția dv și a noastră vor contri
bui în mod folositor la acest

tradiție 
franco-

Domnule Președinte, 
Domnilor miniștri. 
Doamnelor și Domnilor, 
Permiteți-mi ca, în numele 

delegației guvernamentale ro
mîne, să vă exprim viile noas
tre mulțumiri pentru pri
mirea călduroasă ce ni se face.

Permiteți-mi apoi să-mi ex
prim satisfacția de a putea să 
vă adresez aceste cîteva cu
vinte chiar în momentul în 
care delegația noastră a sosit 
pe, solul francez, în apropierea 
gloriosului oraș Paris, care, 
de-a lungul secolelor, șl-a cu-, 
cerit titluri de noblețe în civi
lizația mondială.

Este într-adevăr o excelentă 
ocazie pentru a adresa guver
nului și poporului francez un 
salut călduros și urările de 
prosperitate și de pace ce 1 le 
trimite guvernul și poporul 
romîn.

Am venit în țara dumneavoa
stră însuflețiți de spiritul prie
teniei tradiționale dintre cele 
două popoare ale noastre șl 
sîntem încredințați că această 
vizită, care s-a concretizat prin 
acordul guvernelor noastre, va 
contribui să strîngă și mai mult 
bunele relații care există în
tre țările noastre.

Dorința guvernelor noastre 
de a promova și dezvolta re
lațiile noastre constituie o pre
misă pentru avîntul colaborării 
franco-romîne.

Așteptăm cu interes între
vederile și vizitele care ne vor 
permite să procedăm la un 
schimb de păreri cu eminentele 
personalități ale guvernului 
dumneavoastră.

Le așteptăm cu ferma con
vingere că, pentru stabilirea 
unui climat de pace și de secu
ritate internațională, contacte
le directe între oameni de stat 
și cunoașterea reciprocă a ță
rilor aparținînd unor sisteme 
social-economice diferite con
stituie, în cadrul politicii de 
coexistență pașnică, factori 
esențiali.

Guvernul romîn este încre
dințat că toate țările, mari sau 
mici, trebuie să-și aducă con
tribuția la opera de colaborare 
și de pace în lume. Și ne ex
primăm speranța că, la capătul 
acestei vizite care începe 
acum, vom putea realiza pro
grese certe în ce privește dez
voltarea relațiilor dintre țările 
și dintre popoarele noastre.

Vă mulțumesc !

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul 
ministru interimar al Franței, 
Louis Joxe, își string mîinile.

După festivitatea primirii, 
membrii delegației iau loc în 
mașinile oficiale împreună cu 
reprezentanții guvernului fran
cez. Convoiul de mașini, înso
țit de o escortă de motocicliști,; 
se îndreaptă spre Piața Con
cordiei, la Hotel Crillon, reșe
dința delegației guvernamen
tale romîne.

^. (Continuare „în pag. a IlI-a)

Pe podiumul învingătorilor primele trei 
pescu clasate în proba de disc junioare

atlete : Elvira Catara mă, Elena Puiu și Filofteia Po- 
(Pitești). (Fotografia din stînga) Din văzduh coboară 

pline de grație cupolele multi colore ale parașutelor. (Fotogra fia din dreapta)

Citiți în pagina a IlI-a relatările de la întrecerile etapei regionale.

★

PARIS 27 (Agerpres). — în 
drum spre Paris — în timp ce 
zbura deasupra teritoriilor 
R. P. Ungare, Austriei și R. F. 
Germane — președintele Con
siliului de Miniștri ai R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, a trimis, de la bordul a-

★

vionului, telegrame de salut 
președintelui guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc 
ungar, Janos Kadar, cancela
rului federal al Austriei, dr. 
Josef Klaus., și cancelarului 
Republicii Federale Germane, 
Ludwig Erhard.



Experiența bună
împărtășită de cei
ce-au dobîndit-o

A

Se ard și se seamănă 

a doua oară 

in acest an

fost o vreme cind 
la instruirea acti
vului raional, sau 
a propagandiștilor, 
la „ziua secretari
lor" și cu alte 
asemenea prile

juri, se analiza pe scurt cum 
au fost rezolvate sarcinile 
precedente și apoi se trasau 
altele noi. E lesne de înțeles 
că o asemenea instruire 
avea darul de a-i înarma pe 
participanți cu formele

nu

r______ _ Și
metodele de muncă cele mai 
bune pe care să le aplice de- 
îndată în activitatea de fie
care zi. Nu există, deci, o 
preocupare permanentă ca tot 
ceea ce e nou și înaintat, ex
periența bună, sâ fie larg ge
neralizată. Pornind de la a- 
cest fapt, membrii biroului 
Comitetului raional U.T.M. 
Lipova au inclus în planul de 
perspectivă și această proble
mă, urmărind lună de lună 
îndeplinirea ei.

Pentru a face o muncă con
cretă de îndrumare a organi
zațiilor U.T.M., era necesar 
ca, în primul rînd, activiștii 
comitetului raional ~ să cu
noască bine o seamă de pro
bleme economice concrete. în 
acest scop, la ședințele de in
struire a aparatului comi
tetului raional, au fost invi
tați ingineri agronomi, pre
ședinți de gospodării colecti
ve, activiști de partid cu 
munci de răspundere, care nu 
numai că le-au explicat pe 
larg o seamă de probleme de 
economie agrară, ci și cum 
trebuie acționat, ce contribu
ție pot aduce organizațiile 
U.T.M. la rezolvarea lor.

După terminarea însămîn- 
țărilor de primăvară, un spe
cialist de la consiliul agricol 
raional le-a vorbit despre în
treținerea culturilor și impor
tanța prașilei în obținerea u- 
nor producții mari la hectar.

Dar un ajutor și mai prețios 
au primit activiștii comitetu
lui raional U.T.M. prin 
hotărîrea comitetului raional

Informații
Ambasadorul Cubei in R. P. 

Romînă, Manuel Yepe Menen
dez, a oferit luni o cupă de 
șampanie la reședința sa, cu 
prilejul aniversării Zilei insu
recției naționale a poporului 
cuban. Au participat Victor 
Ionescu, Dumitru Mosora, Du
mitru Simulescu — miniștri, 
Eduard Mezincescu, adjunct 31 
ministrului afacerilor externe 
și alți membri ai conducerii 
unor ministere, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, academicieni și 
alți oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Luni s-a înapoiat în Capi

tală acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, care a participat la 
lucrările celui de-al treilea 
Congres internațional de cata
liză, ce a avut loc la Amster
dam între 20—25 iulie.

★
După o vizită de două săp

tămâni făcută la invitația A- 
cademiei R. P. Romîne, dl. 
Karl Maramorosch, vicepre
ședinte al Academiei de Știin
țe din New York, directorul 
Planului științific la Institutul 
„Boyce Thompson", a părăsit 
luni Capitala. în timpul șederii 
în țara noastră, oaspetele a 
fost primit de acad. Ilie Mur
gulescu, președintele Acade
miei R. P. Romîne, a ținut 
conferințe de specialitate, s-a 
întîlnit cu specialiști romîni de 
la diferite institute de cerce
tări și de învățămînt superior 
din Capitală. De asemenea, a 
vizitat o serie de stațiuni și 
localități din regiunea Brașov, 
de pe Valea Prahovei și lito
ralul Mării Negre.

(Agerpres)

■
 ă privim o hartă

' pe care sînt în- 
: semnate, pas cu pas, 
! drumurile vacanței 
j școlare prin regiu- 
! nea Argeș. Iată, ste- 

gulețele acestea tri
colore reprezintă cele zece ta
bere din regiune. Cozia, Pău-
șa, Gura Lotrului, Păuleasca,
Valea Mare I, Valea Mare II, Ru- 
car, Stoinești, Bughea și Dragosla- 
vele. Zece așezări, populate, e ade
vărat, numai în cursul verii, dar 
care în tot acest răstimp cunosc 
cîntecul și jocul neîntrerupt. Aici, 
vilele bine amenajate și-au sporit 
capacitatea. S-au construit, de a- 
semenea, cind săli de mese noi, 
a căror arhitectură întregește fru
musețea acestui complex. Aid, in 
serii de cite 14 zile se recreezză 
peste 5 000 de pionieri și elevi. Cu 
aproape o mie mai mult deât a- 
nul trecut. Dar această puzderie de 
catarge?! Numărați-le, fac parte toi 
din flota vacanței. Sînt cele 480 
de tabere locale. Împreună cu cele 
285 de cluburi, înscrise și ele pe 
hartă, antrenează în cadrul unor 
activități variate, majoritatea ele* 
vilor. Iar liniile, mulțimea aceasta 
de linii care, întretăindu-se înscriu 
pe aceleași arcuite obiective in
dustriale, monumente istorice și de 
cultură, podoabe ale naturii, vor
besc despre drumeții și excursii. 
Sînt traseele pe care le străbat pe 
jos, cu autocarul sau cu trenul, 
peste 110 000 de elevi dornici de 
a cunoaște realizările poporului, ca 
și frumusețile din această parte a 
țării. 

de partid cu privire la in
struirea lor împreună cu apa
ratul de partid.

Toate aceste masuri au fă
cut ca instructorii raionali 
U.T.M. să cunoască bine acum 
principalele probleme privind 
activitatea gospodăriilor de 
stat, SJJ.T. și gospodăriilor 
colective din raion.

în cadrul instruirilor, bi
roul comitetului raional 
U.T.M. a acordat o atenție 
deosebită și generalizării ex
perienței bune acumulate de 
unii activiști.

Nu de mult, instructorul 
Gheorghe Vasile, care are în 
sectorul său comunele Ză- 
brani, Alioș, Neudorf și Che- 
sint, a vorbit pe larg despre 
felul cum îndrumă el organi
zațiile U.T.M. privind partici
parea activă la muncă a tine
rilor. Faptul că la prima oră 
a dimineții toți tinerii sînt

de organizație

prezenți la sediul gospodăriei 
este o urmare firească și a 
muncii organizațiilor U.T.M. 
Adunările generale deschise 
în care președinții, inginerii 
agronomi au vorbit despre 
perspectivele de dezvoltare a 
gospodăriei, interesantele ma
nifestări cultural-educative de 
la căminele culturale în ca
drul cărora colectiviști vîrst- 
nici și tineri vorbesc despre 
viața nouă pe care o trăiesc, 
arătînd concret ce au realizat 
de cînd au intrat în colectivă 
etc., au avut o influență deo
sebită asupra educării tineri
lor în spiritul dragostei 
față de muncă, față de gos
podărie.

Deosebit de interesantă a 
fost și expunerea instructoru
lui Traian Chișan prezentată 

. cu același prilej care în cu- 
vîntul său s-a ocupat în spe
cial de felul cum îndrumă or
ganizațiile U.T.M. privind 
preocuparea acestora pentru 
creșterea continuă a rânduri
lor organizației.

Instruirile practice pentru 
generalizarea experienței nu 
au fost făcute numai pentru 
activiști. Nu cu multă vreme 
în urmă, în cele 25 de gospo
dării agricole colective din 
raionul Lipova lucrau încă 
puțini tineri în sectccul zoo
tehnic. In același timp, în ra
ion existau gospodării colecti
ve în ale căror ferme zooteh
nice munceau cu bune rezul
tate un număr mare de tineri. 
La G.A.C, Chizdia, de exem-

Pe ecran:

(Agerpres»
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Și-n Argeș, vacanța are, așa 
dar, itinerarii variate și îmbietoare.

„încă o zi frumoasă și bogată. 
Astăzi, în cea de-a dncea zi de 
la sosirea noastră în tabără../. 
Așa își începe pioniera Drăgucea- 
nu Aurelia însemnările în jurnalul 
de detașament, căutînd cuvintele 
care să exprime cel mai bine, cel 
mai exact cum a decurs această zi 
de vacanță. Este doar o întrecere 
cu acest obiectiv: cine va scrie cea 
mai frumoasă pagină din jurnalul 
detașamentului. Și cite n-are ea de 
povestit din tabăra Gura Lotrului.

In aceeași tabără, la Gura Lo- 

IIVIȚIATIVA /£.
cure două zile n entee și acs joc 
nou, a revățet pxzii. an pxrtiti- 
pat la ccuzunari ie rcriziri. ie 
cinteze, de oriextxre 
zilnic fac sport, jood veiez.
inoctă și pesauesc. Drurutnle sân 
ttisă actnritițile ode mai budbigjbe. 
N-a rămas colțișor pm neyra- 
rimile taberei pe care sa mt-l ~i 
văzut sau să mt-l ammscâ bine 
pionierii.

Au vizitat, de asemenea. în
treprinderea forestieri Brezoi. Fa
brica de mică, comuna Brezoi. 
unde au ades cintece și poezii 

piu, 14 utemiști îmbrățișaseră 
această frumoasă meserie. 
Era deci necesar ca experien
ța acestei organizații U.T.M. 
sâ fie larg generalizată.

La una din „zilele secreta
rului", o bună parte din timpul 
afectat instruirii a fost dedi
cat prezentării experienței 
acumulate de organizația 
U.T.M. de la G.A.C. Chizdia 
privind pregătirea, recoman
darea și calificarea tinerilor 
din zootehnie.

Ion Fegețan, secretarul or
ganizației U.T.M. de la 
G.A.C. Chizdia, a prezentat 
un referat bine documentat 
privind metodele folosite de 
ei în dezvoltarea la tineri a 
interesului pentru această me
serie $i ajutorul pe care l-au 
acordat pregătirii 
care a răspuns la 
întrebări puse de 
ții la consfătuire.

Instructorii comitetului ra
ional au fost îndrumați apoi 
să urmărească îndeaproape 
modul cum aplică în practică 
secretarii cele învățate. Folo
sind experiența celor dirf 
Chizdia, multe organizații 
U.T.M. ca cele din Labașinț, 
Fibiș, Alioș și altele, au reco
mandat numeroși tineri să lu
creze în zootehnie, iar acum 
se preocupă îndeaproape de 
ridicarea calificării lor profe
sionale.

Datorită acestor măsuri, nu
mărul tinerilor care lucrează 
în sectorul zootehnic în 
G.A.C. din raionul Lipova 
este de aproape 200 și activi
tatea desfășurată în prezent 
de organizațiile U.T.M. arată 
că în curînd numărul lor va 
crește cu mult. Urmărind în 
continuare această problemă, 
comitetul raional U.T.M., în
drumat îndeaproape de comi
tetul raional de partid, a or
ganizat și o consfătuire a ti
nerilor îngrijitori, cu scopul 
de a generaliza experiența 
înaintată în creșterea anima
lelor. Cu acest prilej, pe lingă 
discuțiile metodice purtate în 
cadrul consfătuirii, a fost or
ganizată o vizită la G.A.C. 
Chizdia. Aici, președintele 
gospodăriei, Ioan Gherman. 
Ie-a vorbit despre preocuparea 
consiliului de conducere pri
vind dezvoltarea șepîeluhn. 
apoi au făcut o vizită la graj
duri unde îngrijitorii au ară
ta; practic oaspeților. cum lu
crează ei. Asemenea instruiri 
practice s-au dovedit a fi deo
sebit de utile.

Acum, instruirile aparatu
lui raional. zilele secretaru
lui" și altele, constituie tot 
atitea prilejuri de populari
zare a metodelor bune d° 
muncă, de generalizarea largă 
a experienței pozitive.

GH. NEAGU

populare și s-au înrilnit cu pionie
rii din această comună.

Dar filele din jurnal vorbesc și 
despre numeroase alte acțiuni le 
care participi elevii m vacanță. 
Printre acestea, iot lec important 
în programul de octzvitxte d fie
cărei tabere sînt manifestările ere 
prilejuiesc devilor si aceoasci oui 
bine istoria popcrnhri vostru, hrpea 

sub conducerea partidului, pentru 
făurirea unei vieți mai baoue, pex- 
tru coastruirea soczaiismxlxz.

sâxuâri ca temi 
(Mnaâe dng, ptrtiâ mbit* 
txbira Gara Lotnbaij. seri ie poe-

zae (jCbmaa de saci vmrf* — ic
• : : i-r - '- : 1 : "

des BfaiBSKsR, caaansR GSi 
.■ cM/ff -tedsirde popa^adm
wti st cei 30 ie etz ie 3a e±- 
bersFt* f irnxame sprvpame: $<*■- 

x E^tmcne preriei ion 90- 
scbAtsten eleztl.— exprime
dragostea r lor pen
tru copilăria fericiți pe care o tră
iesc pnx grija părintească 2 parti-

Zilelor petrecute in tabără le 
adaugă atributul „de neuitat" și

In parc

Fier vechi Foto: O. ARCADIElor, după 
numeroase 
participan-

Unul din principalele obiective 
la care participă tinerii din ora
șul nostru, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., în cadrul acțiuni
lor de muncă patriotică, îl con
stituie colectarea fierului vecr 
Prin munca lor modestă ttr.er- 
vin în sprijinul oțelarilor re<::er: 
de a da patriei cît mai mult 
de a-și realiza angajamentele luate 
în cinstea celei de a XX-a ani
versări Eliberării patriei.

Comitetul orășenesc U.TM a 
ajutat organizațiile U.TM dm 
raion să-și ia angajamente ;* 
funcție de posibili tățile existentî. 
in fiecare unitate. AstfeL pini la 
23 August, tinerii din raxn vor 
colecta 10333 tone fier vecăt 
dintre care 165 tone vor fi co
lectate din sectorul particular. Pe 
întregul an tinerii vor tmmite 
oțelăriilor 16000 tone, respect. 1 
300 tone vor fi colectate cm sec
torul particular.

Pentru a ajuta orgar ramie 
U.T.M. să-și realizeze înșiram- 
tele luate, comitetul orășenesc 
U.TM Reșița a organizat per»- 
dic zile, săptâmini și kn 
ccrd" la colectarea 31 
vechi.

Rezultatele dobândite ce 
organizațiile U.TAL 
ranția că angajamem 
fi respectate. Cele 9500 
vechi colectate ?i*i h m- 
zent. refiecrâ preocuparea Tțn- 
zațiilor U-T-M. dm ocașai mktx 
in acest dcEnerâ.

în acțhxnea de cnterm a se- 
talefer vechi s-aa Asâa ia serf 
deosebe: crțasemem-e de 
UTU do oăd C—bmi-rfn 
siderurgic Reșița. Urma roa*—au
toare de mzsrm orguajara 
U.T.M. de la Grugol scotzr Re
șița. Puțul V Arrma. LOlLL. 
D CL, U-CM.MA Bcoa » rf-

riaiă șa smb RM^iAMre. Dui po-

tetivitsiea cazrcr-act-crtistici și 
s-ycrtfgi. Iezi merizad pentru care 
se cere Ca F aaexsâă * si

se : :c ccc -zz c-r- z cPPOBta.
Iv tandra ie ie pilda.

T’Z-C'cnal acirxtzir-Jer nu prea di- 
țeri ie ia 9 zz ic Pionierilor 
jâ #ca£r-_jr 5 se a^eri. xrroxc: 
revariâz. crieu. . aenri: o masă 
ie L-nx-z articoL 9
ycachgg de-9 0 minge.
Serzle boerure.. r-rz izure în pro
gram. ta fiMRsr y« mult bc- 
f iEă« fac. Maasmu aceste seri.

smex f șrsx tta. 3g *x zxnur izxx

aâeas8 ba Cmșbm.
^weFMțffTrf JjL zmdzzexa. Gr. 

xrsti ci ehcxZm dm azemăă to- 
bâi jâ-A prooms psre-se si rea- 
hzeze recarztulx-c materiei pe 
care elevii fi a» msașif-o sm p-0 
vor însuși Ia școxli.

O zi petrecută la Piușa, o zi in 
care nu s-a auzit niti o melodie 
nu putea să pară deât monotonă.

oțelăriilor
U.TM r Ixtseprinderea pentru 
mâednea roLe-cr. care, lunar, 
mxcscK r'-i--- de acțiuni co- 
> i» Tnatestrial, organizațiile 
U.TAL fi usem caic se evi- 
descxxă ia acuunea de colectare 
a srtaleirr vechi sînt stimulați 
o assaemse nrr" in obiecte și 
er~ pCTirtt czhsral sportiv.

Răspunzând chemăm lansa
te de organizația U.TM. tine
rii muncitori de la Uzinele de 
produse sodice Ocna Mureș 
au expediat oțelăriHor, pînă la 
data de 15 iulie, peste 55 000 
kg fier vechi.

In fruntea acestei acțiuni 
s-au situat organizațiile 
U-T.M- de la secțiile sodă ca
ustică. centrala termoelectri
că. atelierul mecanic și metro
logic. S-au evidențiat tinerii: 
Vasile Mureșan, Gh. Mihet, 
Vasile Cristea. Aurel Năndrean 
etc.

ȘTEFAN IONESCU 
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z^rixre framemsi. E Z'rrix iesr-r 
altceva, iess^ laptal ci peogrcmul 
de acrizztir. al taderri este exage
rat de brdrzat R, 
numotom. Zxxc de ârscxec- 
ți pinz scara, fiecare clipi este 
plmuticati. mdusâ ha program. 
Am văzut la Pmdeasca piomerri 
nevorii sta sermuscâ desertul 
aeerS* âesoeece trebuia respectai a- 
cest program. La die rut te-n- 
âczmnx frumusețile ce te m- 
conjoari, vacanta. Da* dnd să 
le fad? In program nu scrie râ- 
ederi „liber”, tot timpul ești che

Secții, mașiniși utilaje noi
Industria producătoare de 

bunuri de larg consum din re
giunea Ploiești s-a îmbogățit 
în acest an cu noi secții de 
producție, iar unele întreprin
deri cum sînt cele textile din 
Brănești, Azuga și Păulești au 
fost dotate cu mașini și uti
laje noi de mare productivi
tate. Ca urmare, numai în pe
rioada care a trecut de la în
ceputul anului industria texti
lă a regiunii a realizat o pro
ducție de aproape 5 ori mai 
mare la țesături și de 7,3 ori 
la confecții față de 1950.

Industria alimentară a în
registrat și ea în acest timp o 
creștere de 2,5 ori. Dezvolta
rea capacităților de producție 
a permis colectivelor între
prinderilor industriei locale să 
sporească în această perioadă 
gama sortimentelor cu încă 80.

(Agerpres)

CINE
14,15; 
(orele 
18.43; 
14.15;
(orele

COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — rmrmasrop rulează 
Ia : Patna (orele 9.45; 12; 
1X3D; 19; 21,15), București 
9.15; 1130; 13,45; 16.30;
21). Melodia (orele 9,45; 12; 
1630: 18.45; 21). Modem 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Ferov:ar (orele 9.30; 11,45; 14;
1630; 19; 2130), Excelsior (orele 
830; 1X45; 13; 15,30; 18; 20,30). 
UNDE-I GENERALUL rulează la . 
Republica (orele 9.45; 12; 14; 17; 
19; 21.15). Victoria (orele 10; 12; 
14 16; 18.15; 20,30). DOUA DU
MINICI rulează la : Carpați (orele 
930; 11.45: 14; 16.15; 18,30; 20,45), 
Gnv.ta (orele 10; 12; 16; 18; 20). 
LA STRADA rulează la : Luceafă
rul (orele 1030; 13; 15,30; 18;
20301. Flacăra (orele 14,15; 16,30; 
18 45; 2’1. Rahova (orele 15,30; 
17 45 20». M-AM ÎNDRĂGOSTIT
LA COPENHAGA — rulează la : 
Capitol (orele 930; 11.45; 14;
16.15; 13 45; 21.15). Tomis (orele 
•; 11 ’.3; 15; 17,15; 1930). DRA
CUL SI CELE ZECE PORUNCI — 

rco rulează la: Central 
10.15; 12 45; 15,15; 17,45; 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI 

KOJA rulează la : Lumina (orele 
1»; 12; 14; 16: 18.15; 2030), Dacia 
creie 9; 11; 13». CASCADA DIA

VOLULUI rulează la : Dacia (orele 
15. 17; 19; 21). DOMNUL TOPAZE 
— cmemasccj rulează la: Festi
val (orele 9: 11; 13; 15: 17; 19; 
21 . Volga (orele 10; 12; 14.30; 
1630: 1830; 2030). ZILE DEHOR 
ȘI RlS rulează la : Union (orele 
15; 17; 19; 21). PROGRAM PEN
TRU COPII — c.z.i€4tî — Doina. 
LUMEA COMICA A LUI HAROLD 
LLOYD — rulează la : Doina (ore
le 1138; 1X45; 16; 1X15; 2030).
CEBUL ȘI MOCIRLA — ruleuiU 
Cogaos (orele 16; 18; 20). CEI
TRH MUȘCHETARI — cnema- 
scop faaăbeie seru) rulează la: 
Gatețti (erele 9: 123»; 16.15; 20). 
OCOLUL ? AMANTULUI ÎN 80 DE 
ZILE — cmemascop (ambele serii) 
rzjetzi la: mfrimaa intre po
sace rce-j* 11; 15; 18-45), Miorița 
(acrit K; 13a 1630; 20,15). Bu
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NTCOLAE ARSENTE

în Dobrogea
Pînă mai ieri, Dobrogea 

părea o mare de aur. Acum, 
lanurile au dispărut, „înfule
cate" de combine și din nou 
cîmpul se preface într-un ogor 
uriaș. Pentru că, de la o mar
gine la alta a regiunii, ziua și 
noaptea, în două schimburi, 
mecanizatorii ară și seamănă 
în cultură dublă plante fura
jere. Aceste culturi au căpătat 
deja o tradiție în Dobrogea, 
datorită producțiilor bune de 
masă verde obținute în fiecare 
an. Cele 14 gospodării colec
tive din raza orașului Constan
ța, profilate în special pe creș
terea animalelor de producție, 
au căpătat în această privință 
o experiență bogată. Așa, de 
pildă, anul trecut la gospodăria 
colectivă din Viile Noi, de pe 
cele 60 de hectare semănate cu 
porumb masă verde în miriște 
s-au obținut în medie cile 
10 000 kg masă verde Ia hectar. 
Producția de furaje obținută 
din cultură dublă a asigurat 
hrana pentru întregul efectiv 
de animale al gospodăriei pe 
timp de două luni de zile.

— Și, fără îndoială, spune 
președintele gospodăriei, tova
rășul V. Orozan, furajele de ca
litate, între care cele din cul
tură dublă, au influențat în 
bine producția. S-au obținut 
cîte 2 750 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată.

Pentru anul acesta, gospodă
ria colectivă din Viile Noi a 
extins suprafața culturilor du
ble la 95 hectare, care au și fost 
însămînțate, din care 35 hec
tare cu porumb masă verde, iar 
restul suprafeței cu iarbă de 
Sudan.

O experiență la fel de bună 
există și la gospodăria colec
tivă din Palazu Mare, renumită 
în privința producțiilor mari de 
lapte care se obțin aici în ul
timii ani.

— Anul acesta, ne-a declarat 
inginerul agronom Mihai Roth, 
ne-am propus să semănăm 160 
hectare cu porumb și iarbă de 
Sudan, în cultură dublă, din 
care am și semănat 100 hec
tare. In balanța furajeră a gos
podăriei, aceste culturi trebuie 
să asigure în acest an 1 400 
tone de masă verde cu care pu

M A T O G R A F E
cegi (orele 9,30; 13,• 16,30; 20). 
POPASUL rulează la : Buzești (o- 
rele 15; 17,15; 19,30), Cotroceni 
(orele 16; 18; 20). COMEDIANȚII 
rulează la : Cultural (orele 15; 17; 
19; 21). KOZARA rulează la :
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,30). 
ASASINUL DIN CARTEA DE TE
LEFON rulează la : Unirea (orele 
15; 17,15; 19,30), Vitan (orele 16; 
18; 20), Ferentari (orele 15; 17; 19; 
21). ÎNDRĂGOSTITUL rulează la 
Munca (orele 15; 17: 19; 21). ȘE- 
HERAZADA — cinemascop rulea
ză la : Popular (orele 11; 16), Au
rora (orele 10; 12,30; 15; 17,30;
20) . KALOIAN rulează la : Popu
lar (orele 18,15; 20,30). COMISA
RUL rulează la : Arta (orele 15; 
17,15; 19,30), Moșilor (orele 15; 
17; 19), Flamura (orele 10; 12,15; 
14,30; 18,15-, 20,30), Drumul Sării 
(orele 16; 18,15; 20,30). CAUZE 
DREPTE — cinemascop rulează la : 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30). 
DOMNIȘOARA... BARBĂ ALBAS
TRĂ rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,30; 19,30). CĂLĂTORIE 
SPRE CENTRUL PĂMÎNTULUI — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la Horească (orele 10,30; 15; 18;
21) . „CUBA 58“ rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15). DOI 
COLONEI rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20). FRAȚII CORSICANITeleviziune
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19,00 Jurnalul televiziunii ; 
19.10 Emisiunea pentru copii; 
19.40 Emisiune de știință; 
19.50 Din lirica noastră con

TINERI 
DIN 
REGIUNEA 
MARAMUREȘ 

FABRICA DE GEAMURI SCĂENI

Angajează urgent:
1 Inginer principal electronist cu trei ani stagiu în pro

ducție ;
sau

Inginer electrotehnic cu practică în exploatarea și întreți 
nerea aparatelor de măsură și control.

Informații suplimentare la serviciul Cadre și Personal, te 
lefon : 11832—11833 Ploiești.

tem furaja cele 242 de vaci pe 
timp de aproape 200 de zile.

Iată dar motivul pentru care 
și colectiviștii din Tuzla, care 
au un sector zootehnic bine 
dezvoltat, la majoritatea specii
lor de animale, și-au prevăzut 

, să semene în. acest an 320 hec
tare cu culturi duble din care 
au și semănat . 250 hectare.

în total, cele 14 gospodării 
vor semăna 2000 hectare cu a- 
semenea culturi, din care, pînă 
în seara zilei de 21 iulie, reali
zaseră 1 500 hectare.

In întreaga regiune, culturile 
duble de plante furajere vor 
ocupa în acest an 43 000 hec
tare, din care pînă la 21 iulie 
au fost semănate cu iarbă de 
Sudan, iarbă grasă, porumb 
pentru siloz și porumb pentru 
masă verde aproape 25 000 hec
tare. Unitățile agricole din ra
ioanele Măcin, Hîrșova, Tulcea 
și Negru Vodă, semănaseră 
peste 70 la sută din suprafețele 
prevăzute în acest an.

In afară de creșterea supra
fețelor, ceea ce caracterizează 
culturile duble din Dobrogea, 
din acest an, este varietatea 
plantelor care se seamănă, 
ceea ce va asigura nu numai 
furaje mai multe, dar și mai 
bune. Așa dar, în Dobrogea se 
ară și se seamănă intens, pen
tru a doua oară în acest an.

G. MIHĂESCU

Și în regiunea 
Ploiești

în unitățile agricole socia
liste din regiunea Ploiești unde 
recoltatul păioaselor a fost 
terminat de cîteva zile s-au 
intensificat arăturile de vară 
și însămînțările plantelor de 
nutreț. în acest scop, aproape 
jumătate din numărul trac
toarelor lucrează în două 
schimburi și sînt folosite ate
lajele gospodăriilor colective. 
Pînă la 26 iulie. în regiune a 
fost arat mai mult de un sfert 
din suprafața planificată și în- 
sămînțate cu porumb furajer 
și alte plante de nutreț peste 
10 000 ha. în raionul Cislău și 
în numeroase unități agricole 
socialiste din raioanele de șes 
ale regiunii această lucrare s-a 
terminat.

(Agerpres)

— .-cinemascop rulează la Liră (o- 
rele 14,30; 16,45; 19; 21).

GRĂDINI — CINEMATOGRAFE

M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA CO
PENHAGA rulează la : Capitol 
(orele 20,30), Doina (orele 20,15), 
Tomis (orele 20,30). DOMNUL 
TOPAZE — cinemascop rulează 
la Festival (orele 20,30). RENUL 
ALB rulează la Modern (ora 20,30). 
ȘEHERAZADA — cinemascop ru
lează pe Patinoarul 23 August (o- 
rele 20,45). ASASINUL DIN CAR
TEA DE TELEFON rulează la: Vitan 
(orele 20,30), Unirea (orele 20,15). 
COMpARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop rulează la ; 
Arenele Libertății (orele 20,15), 
Stadionul Dinamo (orele 20,15). 
PĂPUȘILE RID rulează la Lira (0- 
rele 20,1.5). COMISARUL rulează 
la : Moșilor (orele 20,30), Arta 
(orele 20,15). IDIOTUL rulează la 
Buzești / (orele 20,30). LA STRADA 
rulează la Rahova (orele 20,30). 
OCOLUL PĂMÎNTULUI IN 80 
DE ZILE — cinemascop (ambele se
rii) rulează la Bucegi (orele 20,30). 
NU VREAU SĂ MĂ ÎNSOR ru
lează la Colentina (orele 20,15). 
AM AJUNS ȘI REGE rulează la s 
Aurora (orele 20,15). UNDE-I GE
NERALUL rulează la Progresul 
(orele 20,15).

temporană ; 20,05 Șah ; 20,15 
Filmul „Dragoste și pălăvră
geli" ; 21,45 Recital vocal-in- 
strumental; în încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteoro
logic.

Vizitați librăriile din rețea

ua cooperației de consum din 
regiunea Maramureș, unde 
veți găsi cărți de literatură 
contemporană, clasică, univer

sală și originală.

Librăriile vă asigură prin 

personal calificat cărți din 
toate domeniile.

In vacanță, concediu, ex
cursii, cumpărați cărți de la 
librăriile cooperației de con
sum din regiunea Maramu

reș.
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O rrf pc. z..z_~. i fa poartă. In dispută handbaliștil formații- 
Jar? Unirea Tr. Măgurele ți Știința Buftea.

Atleții din proba de 800 m plat au pornit in cursă. Acțiune eficace la panou: echi pele S.S.E. Giurgiu și Unirea
Răcori au oferit spectatorilor o partidă de baschet deosebit 

de atractivă. Fo(o ( GH NEAGOE

PRELUDI
O altă imagine de ii idrectrai 

dC.'d ic LA MAREA FINALĂ
O cronici a întrecerilor eta

pei regionale a Spsitacfc^dei 
republicane, desâșarate «ha- 
bătă și duminică la Rtefti» 
ar trebui să înceapă cu rela
tarea festivității de 6escn.de- 
re la care au defilat eampscr:- 
și campioanele ra_canelor din 
regiunea Argeș, dornici sâ 
lupte eu entuziasm pentru fie
care punci peztr- fiecve co- 
timetru sau zecime de secun
dă. El rqraatto pe cei 
269 000 de tineri și tinere care 
au luat startul in prima «ta
pa a competiției.

In tribunele stadionului „1 
Mai" se aflau peste 20 000 de 
spectatori, mulți dintre ei ve- 
niți de la zeci de kilometri.

Merită consemnat de la în
ceput entuziasmul Analiștilor, 
buna lor pregătire, precum și 
numele unor antrenori, profe
sori, instructori șj activiști 
sportivi ca: M. Stoicescu, I. 
Fețeanu. G. Bădescu, E. Dra
gan, I. Rusu. I. Verovenciu, 
M. Soresc u. L. Stilea, I. Ro- 
șianu. C. Trincă etc. care au 
depus strădanii deosebite în 
vederea pregătirii concurenți- 
lor și organizării întrecerilor.

Intr-o astfel de ambianță, 
rodul strădaniilor s-a concre
tizat in rezultatele promiță
toare obținute ia toate disci
plinele sportive. Un singur 
exemplu: noul record regional 
realizat de eleva Victoria 
Pulpea din Cîmpulung Mus
cel — 1,55 m la săritura in 
înălțime. Specialiștii ne-au în
credințat că tânăra concuren
tă nu se va opri aici. Un alt 
record regional a fost stabilit 
de Ion Vorovenci din Piteș-.i 
care, in disputa cu Virgil Țî- 
bulschi (Cîmpulung Muscel) 
și F.crian Cătănescu (Vedeai 
a reușit să arunce greutatea 
la 1X30 metri. Promițătoare 
sînt și rezultatele obținute de

Start în finala probei de 100 m plat fete disputata la Brașov.

uit can-proo rrg mal al Spir-

1500 metri. De asemenea. se 
cuvine reliefeiă cotnpcnarea

Pitești care a cîștigat probe
le de 5000 șt 10000 metri fn 
1T 09.0B Și respectiv 35TT L

Rezultate bune s-au obținut 
și la natație. Icn Iordac-c-d.u. 
Mihai Ecaterinescu d_n Rim- 
nicu Vilcea și Maria Șerboiu 
din Cîmpulung Muscel au ciș- 
tgat probele: 100 m liber bă
ieți, 100 m spate și respectiv 
100 m liber fete.

întrecerea de ciclism a re
venit piteșteanului Alexandra 
Georgescu, iar la motociclism 
Ion Ațanaslu. Ion Ciolpan. A- 
lexanaru Antonescu și Marin 
Rădulescu au devenit cam
pioni regionali.

Toți campionii regionali 
continua pregătirea sub su
pravegherea atentă a specialiș
tilor în secții pe ramuri de 
sport și fără îndoială numele 
multora dintre ei vor fi con
semnate în viitor în dreptul 
unor performanțe deosebite. 
Este de altfel dorința ce ne-a 
fost exprimată de toți cei care 
au urcat în cele două zile de 
concurs, pe podiumul învingă
torilor.

AUREL CRIȘAN

La poalele Postăvarului, în
trecerile etapei regionale a 
Spartachiadei republicane au 
început sîmbătă dimineața la 
ora 9 și au continuat și dumi
nică. Pe stadionul „Tractorul" 
și în sălile de sport „Dinamo“ 
și „Tractorul" peste 300 de 
sportivi și-au disputat întâie
tatea în probele de atletism, 
gimnastică și altele. Pe șose
lele din împrejurimile orașu-

krgat cicliștiii pe bici-
ciere de curse și turism.

în cuisul după-amiezii de
șî duminică diminea-

U. 0 pb ă s-a aș-
kasupra orașului, dar

irtreeer.Je au contimiat pînă
la sfirfit Din ari peste
2W âe eitâeți. 30 au jarimit țj-
thiî de campioni regionali.
La-ă cițiva dintre :
Sanda Argbelescu asociația 
^Luceafărul- Brașov este o 
virtuoasă alergătoare. Ea a 
ciștiga: locurile I la probele 
100 metri și 80 metri gar
duri : la ciocan băieți, cu un 
rezultat de 46.20 metri a cîș
tigat A Friedench. iar la 
înălțime fete — Popescu Ute 
de la C-S.M. Mediaș a cîștigat 
locul I cu o săritură de 1,45 
metri. In sala de sport „Trac
torul- au evoluat 5 echipe. 
Alături de tinerii începători, 
la gimnastică s-au întrecut și 
4 maestre. Despre întrecerile 
.care s-au desfășurat în aceas
tă sală l-am rugat pe tov. Ion 
Stoian, președintele comisiei 
regionale de gimnastică, să ne 
împărtășească cîteva păreri :

— Au învins gimnaștii 
brașoveni de la asociația „Lu
ceafărul". O frumoasă com
portare au avut însă și echi
pele C.S.M. Sibiu și S.S.E. din 
Sfîntu Gheorghe. Tinerii au 
luptat cu multă ardoare pen
tru fiecare punct, dorind să-și 
adjudece victoria. Iată cîteva 
rezultate la băieți. Locul I la 
proba rezervată copiilor, a 
fost cîștigat de Dragoș Pisla- 
ru, iar la juniori categoria I 
și a Il-a au fost declarați 
campioni Blaj Teofil și Duicu 
Cornel. In probele rezervate 
fetelor s-au impus Maria Vai- 
da, Dreznan Mariana, Feher 
Gabriela, Ioana Cișmaș. Fra
tele ei, Mircea, a cîștigat pro
ba rezervată seniorilor de ca
tegoria a III-a. Comportarea 
gimnaștilor noștri ne îndrep
tățește să sperăm la o victorie 

și la ultima etapa • acestei 
mari întreceri sportive.

Ultima întrecere a sparta
chiadei a fost cursa eiclistă. 
S-a desfășurat pe ploaie șj a 
avut un finiș impresionant.

Vechiul ciclist Traian Chi- 
comban. antrenorul echipei 
..Tractorul- :

— A fost o cursă strașnică. 
Cu evadări, cu prinderea 
fugarilor, ea surprize.

A cîștigat Gh. SuchL Con
stantin Vatavu și Șerman Tu- 
dorică, s-au clasat pe locurile 
următoare.

VICTOR CONSTANTINESCU

IA GALAȚI
Prima și cea de a doua zi 

a marii întreceri sportive — 
Spartachiada republicană a 
programat pe stadionul Du
nărea din Galați întrecerile 
celor mai buni atleți din 
regiune. La majoritatea pro
belor, dar în special la 
cele de 110 m garduri, triplu- 
salt, 80 metri garduri fete, 100 
metri plat fete, cît și alte probe, 
întrecerile pentru ocuparea 
primelor 3 loouri au fost deo
sebit de disputate.

în legătură cu desfășurarea 
întrecerilor din cadrul etapei 
regionale a Spartachiadei repu
blicane la GALAȚI, ne-am a- 
dresat tovarășului Ion Stoian, 
care a asistat la competiții din 
partea Consiliului General 
U.C.F.S. EI he-a declarat:

— Pentru a participa la între
cerile etapei regionale a Spar
tachiadei. republicane în orașul 
Galați, s-au întîlnit sîmbătă și 
duminică 1 100 de sportivi din 
toate raioanele regiunii. A fost 
cea mai mare acțiune sportivă 
organizată în întineri tul oraș 
de pe Dunăre, cea mai mare 
și, aș putea spune, la un nivel 
tehnic corespunzător. Acest 
lucru este confirmat de perfor
manțele stabilite la atletism, la 
haltere, la ciclism, ca și de dis
putele dîrze, urmărite de nu
meroși spectatori, la handbal 
băieți și fete, volei și baschet. 
Numeroase elemente tinere 
s-au afirmat ca speranțe reale 
la diverse discipline : Mihai 
Enache — Galați, Vasile Riciu 
— Focșani, Ion Bejan — Brăila, 
la atletism, echipa de volei-fete 
„Știința" — Galați, echipa de 
handbal-băieți „Constructorul" 
Brăila, ca și tînărul portar al 
echipei feminine de handbal 
„Rapid" Tecuci, Frîncu Rodica.

La ramurile sportive care se 
bucură de mare popularitate în 
regiunea Galați, ca luptele și 
halterele, au participat aproape 
200 de sportivi, evidenpindu^se 
Emil Enache — Galați, Hora- 
Iamb Polihronidis — Brăila, A- 
lexandru Constandache — co
muna Tudor Vladimirescu, raio
nul Galați, Al. Dumitrescu și 
alții. De o participare masivă 
s-au bucurat și cursele cicliste 
organizate pe șoseaua Galați— 
Tecuci.

Întrecerile de la Galati au 
demonstrai că Spartachiada 
republicană se bucură de o 
popularitate deosebită, selec- 
tionindu-se sportivi care vor 
ii concurenli la titlul de cam
pion republican al acestei mari 
competiții.

T. OANCEA

IA TG. MORES->

La întrecerile sportive care 
s-au desfășurat în aceste zile 
pe stadionul ,,23 August", în 
parcul sportiv Voința, la ștran
dul 1 Mai. în sala de sporturi 
I.M.F. și la alte baze sportive 
din Tg. Mureș au participat 
peste 800 de concurenți la 12 
ramuri de sport, finaliști ai 
etapei regionale a Spartachia
dei republicane, în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
numărul participanților la în
trecerile Spartachiadei a fost 
de peste 213 000. Mii și zeci de 
mii de tineri au început să 
practice sportul în perioada 
etapei de masă a Spartachia
dei republicane din care mulți 
au dovedit un real talent.

La întrecerile de atletism 
care s-au desfășurat pe sta
dionul „23 August" au luat 
parte 147 de tineri înregis- 
trîndu-se cîteva succese de 
prestigiu. Tînărul Iosif Nagy 
din Tg. Mureș a realizat Ia a- 
runcarea discului (juniori) 
49,18 metri. Nagy Iosif are 17 
ani și jumătate și a terminat 
de curînd școala medfe.

— Sînt bucuros, — ne-a de
clarat tînărul sportiv — că 
am obținut acest rezultat. Mă 
voi antrena pentru ca la fina
la din preajma zilei de 23 Au
gust să reușesc o performantă 
și mai bună la aruncarea dis
cului, cel puțin 50 de metri.

La rîndul ei, handbalista I- 
leana Markoși din Ditrău ne-a 
declarat:

— Avem o echipă tinără. Am 
jucat cu echipe mai bune de- 
cît a noastră și pot spune că 
am învățat multe. Acum sînt 
elevă în clasa a X-a a Școlii 
medii din Ditrău și joc hand
bal de 3 ani. Sînt bucuroasă 
că echipa noastră, antrenin- 
du-se în mod deosebit pentru 
întrecerile spartachiadei, a 
ajuns pînă la finala pe re
giune.

în ce privește întrecerile la 
lupte, tov. Vasile Toth, delega*, 
al Federației de lupte ne-a de
clarat:

— Primul lucru îmbucurător 
pe care vreau să-l menționez 
este faptul că în perioada spar
tachiadei au apărut secții noi 
de lupte și o serie de elemen
te tineri. în afară de Tg. Mu
reș șt Odorhei, centre cunoscu
te pînă în prezent, au veni: 
luptători la etapa regională si 
din centre ca Reghin, Miercu
rea Ciuc, Miercurea Niraj și 
altele. Cred că munca începu
tă cu acești tineri va trebui 
neapărat continuată.

Cu privire la desfășurarea 
etapei regionale a spartachia
dei. tov. Vasile Tudor, delegat 
al Biroului consiliului general 
al U.C.F.S. a declarat ziarului 
nostru:

— Spartachiada republicană 
la care au participat în regiu
ne 213 000 de tineri a fost o 
reușită competiție de masă. 
Finalele regionale la care am 
asistat în aceste zile au fost 
în general bine organizate. 
S-au remarcat o serie de ele
mente tinere. Aș menționa în 
mod deosebit echipa de volei- 
fete din Miercurea Ciuc. echi
pa de handbal — fete din Di
trău, pe tinerii boxeri Gorea 
Lucian, din Reghin, Schuler 
Fridrich din Jidvei, iar la atle
tism în mod deosebit pe Nagy 
Iosif la aruncarea discului. în 
general după cum am spus, 
organizarea a fost bună. Am 
asistat la competiții frumoase 
și interesante.

ȘT. NECANIȚCHI 

tenia au cunoscut sîmbătă și 
duminică animația și entu
ziasmul întrecerilor din ca
drul etapei a IlI-a a marii 
competiții de masa — Sparta
chiada republicană. Pe tere
nurile de handbal, volei, bas
chet. în bazinele de înot, pe 
pistele de atletism și-au dat 
întâlnire cei mai buni 900 de 
sportivi din regiune.

Sîmbătă seara, în orașul 
Craiova au fost cunoscuți pri
mii campioni; la haltere un 
rezultat promițător a obținut 
Cemac Marian (categ. 56 kg) 
care a ridicat 225 kg. După 
întreceri viu disputate pe sal
telele din sala sporturilor, 
primii campioni ia lupte: 
Rosmarin Popuțâ, Mureșan 
Ion, Vasile Florică. Marin Bă
diță.

Duminică dimineața punc
tele de atracție ale întreceri
lor le-au constituit probele de 
gimnastică și meciurile de 
handbal. Timp de 4 ore spec
tatorii au urmărit eleganța și 
virtuozitatea în execuție a 
celor 30 gimnașll din Craio
va. Tg Jiu. Tr. Severin. O 
comportare frumoasă au avut 
gimnaștii Gh. Pâunescu (16 
ani) și Gh. Mutu (17 ani) care 
au ocupat locurile I la categ. 
I juniori și respectiv categ. I 
seniori. Cei doi s-au remarcat 
deja in campionatele republi
cane unde au ocupat locul 
III la individual compus. La 
feminin, revelația a fost tână
ra speranță craioveană Alina 
Baicu. in virstă de 14 ani. 
care a ocupat locul I la cam
pionatele republicane de la 
Cluj.

Viu disputate, meciurile de 
handbal au airas cîteva sute 
de spectatori, care și-au în
curajat echipele favorite. Mai 
bine pregătite, echipele craio- 

vene au cîștigat și la băieți și 
la fete.

în bazinul de înot întreceri
le palpitante de la plecare 
pînă la finiș au scos în evi
dență» forma bună a înotători
lor Marcel Ionescu (l'23'’6/10 
pe 100 m spate), Maria Piru 
(100 bras : 2’4/10) etc.

întrecerile, într-o atmosferă 
de deplină sportivitate, au 
durat pînă seara tîrziu.

ION BISTREANU

EA IAȘI
Sîmbătă, lașul a primit co

loana de aproape 1 000 de ti
neri sportivi care au defilat de 
la Palat și pînă pe stadionjul 
23 August. Erau participanții 
la faza regională a Spartachia
dei republicane-

Concursul a fost bine organi
zat, întrecerile s-au disputat în- 
tr-un spirit de deplină sportivi
tate. Rezultatele obținute au 
dovedit nivelul calitativ supe
rior al concurenților. Spicuim 
din rezultatele obținute. Pe 
locurile I: volei feminin, echipa 
Fabricii de confecții din Bîrlad, 
masculin — echipa Fabricii de 
rulmenți din același oraș; bas
chet feminin și masculin, echi
pele C-S.M.S. Iași, handbal 
masculin — C.S.M.S., feminin
— selecționata regiunii ; fotbal
— formația C.S.M.S. Iată și 
cîștigătorii probei de ciclism : 
Aristide Iermurache (C.S.M-S.) 
la biciclete de curse. Ion Gruia 
din Vaslui, la biciclete de oraș. 
La gimnastică au cîștigat ie
șenii.

Referitor la probele de atle
tism, tov. Alexandru Merică, 
antrenor, ne-a relatat: Băieții 
s-au prezentat excelent. între
cerile au fost bine organizate. 
A maniiestat multă grijă atît 
consiliul regional U.CFS. cît și 
comitetul regional U.T.M. pen
tru organizarea fiecărei faze 
de la întreprinderi și comune 
pind la regiune. Sper ca la 
București reprezentanții regiu
nii noastre la atletism să obți
nă rezultate bune.

Antrenorul Gheorghe Teșu, 
remarca mai cu seamă nivelul

Dincolo de
(Urmare din pag. I)

moță fiind, aon știm, mișcarea 
de masâ. în acest sens, roadele de 
vuîor ale impunătoarei întreceri 
mi se par de o valoare incalcula
bili. Evident, nimeni nu se va a- 
ventura nt pronosticuri nominale, 
încercând să precizeze care dintre 
revelațiile fazei regionale vor fi
gura miine printre fruntașii are
nelor noastre. Poate că tînărul 
Iancu Orghidan, din Baciu, r« 
âeveni un as al sprintului, poate 
ci baschetbalistele din Salonta vor 

ridicat la care s-au prezentat 
în cadrul fazei regionale echi
pele și concurentele colectivis
te. De pildă, echipa de handbal 
— fete alcătuită numai din co
lectiviste din comuna Vlădeni, 
a dovedit o bună pregătire.

întrecerile s-au terminat sea
ra târziu, cu un frumos program 
artistic.

C. SLAVIC

EA HUNEDOARA
DEVA (de la coresponden

tul nostru). — Orașele Hune
doara și Deva au fost gazde
le întrecerilor fazei regionale 
a Spartachiadei republicane. 
Pe terenurile de sport ale ce
lor două orașe, în prezența a 
mii de spectatori, și-au dispu
tat întâietatea la diferite ra
muri de sport un număr de a- 
proape 1 000 de tineri.

în două zile de întreceri re
zultate frumoase au obținut 
tinerele campioane regionale 
Got Mariana, la 100 metri și 
200 metri plat, Pavel Elena 
la 400 metri și 800 metri plat, 
(Deva), Maxim Elisabeta (Brad) 
la săritura în lungime, Strem- 
țan Rodica (Orăștie) la săritu
ra în înălțime precum și Pău- 
loiu Iuliu (Hunedoara) la să- i 
ritura cu prăjina, Stanciu Ion 
(Hațeg) aruncarea suliței etc. 
La un nivel tehnic apreciabil 
s-au disputat întrecerile de 
handbal în 7 între cele 4 echi
pe prezente: Hunedoara, Orăș
tie, Hațeg și Alba. Campioană 
regională a devenit echipa ra
ionului Orăștie (Metalurgistul 
Cugir) care a dovedit o tehni
că de joc superioară și o bună 
rezistență fizică.

Prin amploarea sa deosebi
tă și succesul de care s-a 
bucurat, faza regională a 
Spartachiadei republicane s-a 
înscris în viața sportivă a 
Hunedoarei ca o manifestare 
interesantă, prilej de descope
rire a numeroase talente, ca o 
adevărată sărbătoare a spor
tului de masă.

★
Asemenea întreceri au avut 

loc și in celelalte regiuni ale 
țârii. 1b numerele viitoare ale 
ziarului vom publica relatări 
de la aceste concursuri.

nume proprii
furniza m pivot excepțional echi
pei reprezentative, poate că Ahna 
Baicu, talentata gimnastă craio- 
veani in virstă de 14 ani, va fi 
una â:n succesoarde Elenei Leuș- 
tean...

Inși indiferent de nume pro
vii și detalii tehnice, la origina 
multor victorii de răsunet ale 
culorilor noastre în anii următori 
vor sta, neîndoielnic, și întrece
rile desfășurate in aceste zile fier- 
binfi, in cadrul celei mai gran- 
dioase competiții din istoria spor
tului rominesc.

Primii campioni ai Spartachiadei întrecerea atleților bncureșteni
e podiumul învingătorilor în Sparta
chiada republicană au urcat primii 
sportivi. S-au trăit primele emoții pe 
care le dâ cinstea de a purta titlul de 
campion al competiției închinate celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării pa
triei noastre. Evenimentul s-a petrecut

pe aerodromul sportiv al aerodromului central 
..Aurel Vlaicu- din Capitală. Iar cei care au îmbră
cat tricourile albastre cu Stema Republicii pe piept 
au fost elevii școlii curajului : parașutiștii.

Timp de patru zile, în văzduh, la verticala aero
dromului, s-au desfășurat întrecerile. Timp de patru 
zile aeronava a urcat spre slăvi grupele de sportivi, 
una după alta, pentru a lua startul de la 6oo, i ooo, 
i 500 și 2 000 de metri, în amețitorul zbor spre pă- 
mînt. Cei mai buni parașutiști din țară și-au dispu
tat întâietatea, demonsttând o deosebită pregătire în 
mînuirea uriașei cupole de mătase multicoloră. în 
prima probă, salt individual de la 1000 metri cu 
deschiderea întârziată a parașutei, pînă la 10 secun
de și aterizări la punct fix, Ion Negroiu a totalizat 
un număr de 381,782 puncte, cîștigînd astfel titlul 
de campion al Spartachiadei și cel de campion repu
blican pe 1964, iar la fete, Elisabeta Popescu a cîști
gat cele două titluri cu un număr de 361,599 punc
te. în proba de salt individual de la 1 500 de metri 
cu deschidere întârziată a parașutei și aterizare la

punct fix, primul loc și titlul de campion al sparta
chiadei și al campionatului din acest an a fost cîști
gat de Gheorghe Iancu, cu 378,873 puncte iar la 
fete de Elisabeta Minculescu cu 375,997 puncte.

Cea mai dificilă probă au constituit-o salturile de 
la 2 000 de metri, cu deschiderea întârziată a para
șutei (între 25—30 secunde) și executarea de evolu
ții în căderea liberă. Dovedindu-se un adevărat 
acrobat al văzduhului, Gheorghp Iancu a cîștigat 
proba cu 476 puncte, iar la fete, locul I a revenit 
cunoscutei sportive Elena Băcăoanu.

Ultima probă, salturile de la 600 de metri cu des
chidere imediată a parașutei și aterizarea la punct 
fix a adus spectatorilor o surpriză : Ștefan Băcăoanu 
a realizat, în cele două salturi, o distanță medie 
față de punctul fix de numai 0,72 m doborînd astfel 
recordul republican la această probă, care era de 
1,30 m. El a totalizat un număr de 394,798 puncte 
cîștigînd proba, iar la fete a învins tînăra sportivă 
Maria Bistrițeanu cu 376,451 puncte (maximum de 
puncte posibile a fost de 400).

După cele patru probe, campionii absoluți ai 
Spartachiadei republicane la parașutism și campioni 
ai anului 1964, au fost declarați la băieți maestrul 
sportului Ion Negroiu, iar la fete maestra sportului 
Elisabeta Popescu.

VIOREL TONCEANU

Și în ziua a doua a 
concursului atleților 
bucureșteni, seria sur
prizelor a continuat. 
Maria Pandole a cîști
gat pentatlonul, reu
șind și un nou record 
republican, cu 4 373 
puncte (vechiul re
cord : 4 332 puncte). 
Iată performanțele rea
lizate de ea : 80 m 
garduri 11,5 sec., greu
tate 11,29 m, înălțime 
1,53 m, lungime 5,72 
m și 200 m 26,4 sec. 
Pe locul II s-a clasat 
fosta deținătoare a re
cordului, Maria Bu- 
dan-Iliuță care a tota
lizat 4 249 puncte.

De asemenea, a sur
prins plăcut compor
tarea Ioanei Petrescu 
la 200 m plat, unde a 
reușit să-și egaleze 
propriul ei record : 
24,4 sec. Făcînd în ul
timul timp antrena
mente cu demifondis- 
tele noastre, ea a do

vedit că nu și-a pier
dut calitățile de viteză 
pe care le avea.

Mihaela Peneș a 
reușit din nou la suli
ță o aruncare peste 
50 m. (51,73 m) grani
ța consacrării interna
ționale.

Și la 800 m ca și la 
1 500 m, disputat cu o 
zi înainte, victoria a 
fost cucerită de C. 
Bloțiu. Aici însă, pe 
locul II s-a clasat un 
alt tînăr „patrusutist", 
rloria Ștef, înaintea 
consacraților Mihaly, 
Beragsaszi.

Liana lung a cîști
gat fără emoții la 80 
m garduri cu 11,7 sec., 
iar M. Caraiosifoglu a 
obținut destul de cate
goric victoria la 20 
km marș. Este de re
marcat ,,desmorțirea“ 
săritorilor în înălțime 
(E. Ducu a reușit 2,05 
m) și lupta strinsă de 
la lungime băieți : M.

Simionescu-Calnicov a 
cîștigat cu 7,42 m. ur
mat de A. S am ungi cu 
7,36 m și N. Popovschi 
cu 7,36 m.

La 110 m gardur: 
N. Macovei s-a acci
dentat în timpul 
cursei. Cu toate că a 
mai găsit resurse să 
termine învingător, el 
nu a reușit decit 15.3 
sec.

îngrijorător s-a pre
zentat însă lotul de 
fondiști si demifondiști 
seniori. Atît la 800 m 
1500 m, 3000 m obsta
cole, 10 000 m. si 
chiar la 5.000 m ei au 
alergat sub așteptări. 
Timpul pînă la finala 
Spartachiadei republi
cane este însă sufi
cient pentru a ne do
vedi o revenire sub
stanțială.

SILVIU
DUMITRESCU La Giurgiu probele de ciclism au oferit o dispută pasionantă pînă la linia de sosire



Vizita delegației guvernamentale
romîne in Franța

Dejun oferit de ministrul afacerilor 
externe al Franței

PARIS 27 — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite :

Luni la amiază, ministrul afa
cerilor externe al Franței, 
Couve de Murville, a oferit un 
dejun intim la Quai dOrsay, 
în cinstea delegației guverna
mentale romîne.

Au participat. Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale care în
soțesc delegația romînă.

Din partea franceză au parti
cipat Louis Joxe, prim-ministru

interimar al Franței, Habib 
Deloncle, secretar de stat pen
tru afacerile externe, și alte 
persoane oficiale.

La plecarea de la Quai d’Or- 
say, la cererea ziariștilor. Ion 
Gheorghe Maurer a făcut ur
mătoarea declarație :

„Am satisiacția de a vă pu
tea informa că prima noastră 
luare de contact cu personali
tățile oficiale franceze, care 
ne-au onorat cu acest dejun 
intim, s-a desfășurat sub bune 
auspicii. Aceasta întîlnire a 
iost pe cît de utilă, pe atît de 
agreabilă, și primul schimb de 
vederi, străbătut de cordialitate 
și de bunăvoință reciprocă, ne 
pare a fi promițător'.

întrevedere Al. 
V. Giscard

PARIS 27 — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite :

în cursul după-amiezii, la 
Ministerul de Finanțe al Fran
ței a avut loc o întrevedere în
tre vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu, și minis
trul de finanțe al Franței, Va
lery Giscard d'Estaing. La în
trevedere au participat consi. 
lieri și experți ai celor două 
părți.

După întrevedere, Alexandru 
Bîrlădeanu a declarat ziariștilor 
următoarele : „Întrevederea pe 
care am avut-o cu ministrul de

a PRiiuu mu iviunui miiomie

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul R. P. Romine

in Uniunea Birmană

Bîrlădeanu 
d*Estaing 

finanțe, dl. Giscard d'Estaing,
mi se pare a li lost utilă și des
tul de amănunțită. Acest schimb 
de vederi ușurează, cred, în
țelegerea reciprocă a proble
melor și punctelor de vedere și 
contribuie astfel la precizarea 
și folosirea posibilităților exis
tente pentru dezvoltarea relații
lor economice reciproc avan
tajoase între Romînia și Fran
ța" •

FRANȚA: Vedere din orașul

Bordeaux

Convorbiri
Makarios-

A NPHLU1 (IMN
ea este puterea po-

★
In seara aceleiași zile, mem

brii delegației romîne au făcut 
o plimbare cu mașinile prin 
centrul Parisului și apoi cu un 
vaporaș pe Sena.

despre R. P. Romînă

Papandreu

RANGOON 27 (Agerpres). 
— La 27 iulie, Gheorghe Po
pescu, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Uniunea 
Birmană, a prezentat scrisori
le de acreditare generalului 
Ne Win, președintele Consi
liului Revoluționar al Uniunii 
Birmane.

în cuvîntul său, ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne în 
Uniunea* Birmană a arătat, că 
în problemele fundamentale 
ale contemporaneității, punc
tele de vedere ale celor două 
țări sînt identice său asemă
nătoare. Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne în Uniu
nea Birmană, a continuat am
basadorul R. P. Romîne, dis
cuțiile purtate cu conducăto
rii de stat birmani cu acest 
prilej au adus o contribuție 
deosebită la întărirea relații
lor economice, tehnico-științi- 
fice și culturale între cele 
două țări. Există posibilități 
largi pentru adîncirea și dez
voltarea continuă a acestor 
relații spre folosul ambelor 
noastre popoare, a adăugat 
ambasadorul R. P. Romîne.

In răspunsul său, președin
tele Consiliului Revoluționar

al Uniunii Birmane, Ne Win, 
a subliniat însemnătatea docu
mentelor comune semnate în 
1962 de către conducătorii ce
lor două state și a exprimat 
convingerea că relațiile politi
ce și economice dintre Romî- 
nia și Birmania vor continua 
să se dezvolte în folosul am
belor părți. Președintele Con
siliului Revoluționar al Uniu
nii Birmane a relevat poziția 
comună a guvernelor romîn și 
birman în principalele proble
me ale contemporaneității.

Președintele Ne Win a avut 
apoi o convorbire cordială cu 
ambasadorul Gheorghe Po
pescu.

LA VALLETTA. — La îna
poierea sa din Londra, primul 
ministru maltez, Borg Olivier, 
a declarat că independența 
Maltei va fi proclamată la 21 
septembrie. Luînd cuvîntul la 
un miting, care a avut loc în 
localitatea Birzebbugia, liderul 
laburist Dom Mintoff a apre
ciat că noua constituție a Mal
tei este inacceptabilă.

După ce Camera Comunelor 
a Angliei a aprobat proiectul 
de lege privitor la acordarea 
independenței Maltei, această 
problemă urmează să fie dis
cutată marți în Camera Lorzi
lor, unde — potrivit agenției 
Reuter — lordul Perth inten
ționează să prezinte un amen
dament la lege, menit de fapt 
să o blocheze. Amendamentul 
prevede ca independența să nu 
fie proclamată pînă nu vor 
avea loc noi alegeri sau un 
nou referendum.

Congresul Federației femeilor

din întreaga Africă
MONROVIA 27 (Agerpres). — 

In capitala Liberiei s-a deschis 
luni cel de-al doilea Congres al 
Federației femeilor din întreaga 
Africă. Pe ordinea de zi a congre
sului figurează o serie de proble
me, privind rolul femeilor în con
struirea Africii noi independente.

Federația femeilor din întreaga 
Africă a fost creată în iulie 2962 
la Dar Es-Salaam. In cadrul Fe
derației s-au înființat cinci co-

mitete care coordonează activita
tea organizațiilor de femei din 
țările africane în diferite dome
nii : drepturile femeilor și copii
lor, probleme sociale și ocrotirea 
sănătății, pregătirea economică, 
artă și cultură și eliberarea Afri
cii. Federația femeilor din întrea
ga Africă a aderat la Organizația 
Unității Africane care reunește 
toate statele independente din 
Africa.

ATENA 27 (Agerpres). —
Președintele Makarios a so

sit luni la Atena intr-o vizită 
oficială de două zile. Aceasta 
este prima călătorie a pre
ședintelui cipriot în Grecia, 
efectuată după consultările 
greco-cipriote din luna apri
lie. La convorbirile dintre Ma
karios și Papandreu care au 
început in aceeași zi, partici
pă, de asemenea, miniștrii de 
externe ai Ciprului și Greciei, 
respectiv Kyprianu și Costo- 
poulos, precum și erâusti 
grec al cpărimL Ggmftlsgx.

Potritii aprittfi Frra 
Prese, dttespâe se pocrii fa 
specul pe mcr^rxes p 
eontxae gree^-cipnoce 
urmează să fie adoptai ta 
faze actuală a 
priote denamiză 
tele Makariea

la televiziunea franceză

cdI

te te-Comentariile presei occidentale
cu privire la reuniunea O. S. A

Emisiune specială

Foto: UNITED NATIONS

Situația din Congo

• Atlanticul traversat

in 39 de zile cu yachtul

țe, guvernul mexican a hotă- 
rît să emită un timbru poștal

or

PARIS 27 (Agerpres). — Du
minică 26 iulie, televiziunea 
franceză a transmis, în cadrul 
jurnalului televizat, o emisiu
ne specială despre R.P. Romînă 
cu prilejul vizitei în Franța a 
delegației guvernamentale ro-

mine, condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri Ion 
Gheorghe Maurer.

Emisiunea a prezentat as
pecte din viața și realizările 
poporului romîn.

WASHINGTON 27 (Ager- 
preș). — Agențiile de presa și 
diferite ziare occidentale co
mentează conferința Consi
liului ministerial al Organiza
ției Statelor Americane care, 
după cum s-a anunțat, a 
adoptat o serie de rezoluții 
îndreptate împotriva Cubei. 
După ce arată că patru țări 
(Mexic, Uruguay. Chile și Bo
livia) au votat împotriva re
zoluțiilor, corespondentul din 
Washington al agenției Reu
ter scrie: „Faptul că trei din 
cele patru țări care s-au opus 
sancțiunilor reprezintă majo
ritatea comerțului latino-ame- 
rican cu Cuba este numai u- 
nul din factorii de bază care 
ridică problema eficacității 
acțiunii O.S.A.“. Agenția Uni
ted Press International este de 
părere că votul contra al ce
lor patru state „ar putea duce 
la o ruptură în sinul O.S.A. 
în problema cubană". Refe- 
rindu-se la aceeași problemă, 
ziarul „New York Times- 
scrie că „emisfera americană 
continuă să rămînă divizată 
în problema cubană“.

Aprobînd poziția delegației 
Uruguayului, care â votat îm
potriva rezoluțiilor, ziarul „El 
Popular1* din Montevideo 
scrie că cele patru voturi îm
potrivă constituie o victorie a 
poporului Uruguayan ca și a 
popoarelor din Chile, Mexic 
și Bolivia.

★

SAN SALVADOR. — în orașul 
San Salvador a avut loc un miting

Gaston S: 
cedrul

oui transformat in fortăreață în cursul ultimelor incidente

DE TOATE

WASHENGTON. Buleti
nul de știri al Casei Albe 
anunță că președintele Lyn
don Johnson a însărcinat De
partamentul pentru proble
mele interne să elaboreze un 
program eficient de desalini
zare pe scară largă a apei de 
marc.

în elaborarea programului, 
Departamentul pentru proble
mele interne va colabora cu 
Comisia pentru energia ato
mică și cu Biroul consultativ 
științific al Casei Albe.

PRAGA. — La 26 falie • «cs.t 
la Praga, venind din R. P. Ungară 
Edward du Cann, ministru ce «:r 
la Ministerul Comerțului al Mani 
Britanii.

Oaspetele britanic va avea con
vorbiri în legătură cu schimbul 
de mărfuri și perspectivele reiate
lor comerciale dintre Cehoslovacia 
și Marea Britanie.

I or dania a recunoscut 
R. A. Yemen

Conierința Asociației 
internaționale 
a avocaților

CIUDAD DE MEXICO. — în 
capitala Mexicului și-a în
ceput lucrările luni a 10-a con
ferință a Asociației internațio
nale a avocaților (A.I.B.) la 
care participă peste 700 de a- 
vocați și juriști din S.U.A., 
Marea Britanie. Austria. Fran
ța, R. F. Germană și din alte 
țări occidentale. Potrivit agen
ției France Presse conferința 
va aborda probleme ale drep
tului privat și ale dreptului 
public internațional la ordinea 
zilei.

Cu prilejul acestei confer in-

ROMA. — în orașul Orvieîo 
(partea centrală a Italiei), a avut 
loc o mare demonstrație a țăra
nilor care cer efectuarea unei 
vaste reforme agrare, care să dea 
pămîntul celor ce-1 muncesc. De
monstranții cărora li s-au alăturat 
muncitorii din întreprinderile in
dustriale ale acestei regiuni au 
defilat pe străzile centrale ale o- 
rașului purtînd pancarte cu in
scripțiile : „Să fie tradusă în via
ță constituția republicană !", „Să 
se pună capăt concedierilor și po
liticii de înghețare a salariilor !".

AMMAN. — Ministerul Afa
cerilor Externe al Iordaniei a 
trimis Secretariatului general 
al Ligii arabe o telegramă prin 
care anunță că Iordania recu
noaște Republica Arabă Ye
men.

CARACAS. — AhBhMPb 
venezuelene au ar~.u~.țat că 
fostul căpitan ce marină Ma
nuel Ponte Rodriguez. care a 
condus în urmă cu dot ani răs
coala antiguvernamentală din 
Puerto Cobello, a încetat din 
viață în închisoare, 
comunicatului 
ar fi survenit 
atac de cord“.

Convorbiri guvernamen
tale R.AU.—Irak

Vizita lui R. Butler 
în U.R.S.S.

MOSCOVA. — Răspunzind 
invitației lui A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor externe 
al U.R.S.S., la Moscova a so-

ADEN. — Agenția M.E.N. rela
tează că în Federația Arabiei de 
Sud, în regiunea Debsan, au avut 
loc lupte între triburile răsculate 
$i trupele britanice. Forțele răscu
late au scos din luptă 12 soldați 
și ofițeri britanici, capturînd, tot
odată, însemnate cantități de arme 
și muniții. De asemenea, în regiu
nea Wadi Keim, din munții Rad- 
fan, forțele răsculate au lansat un 
atac împotriva taberei militare 
engleze „Al Rouda", provocînd 
pierderi serioase în material de 
război. Numeroși soldați din re
giunea Dathina, aparținînd forțe
lor armate ale Federației Arabiei

Potrivit 
oficial decesul 
„în urma unui

explorare aLucrările de 
resurselor de petrol și 
gaze din Marea Nordului

LONDRA. — L. R. Orom-er. u- 
nul din directorii companiei „Royal 
Dutch Shell", a declarat câ 46 de 
societăți participă la explorarea 
Mării Nordului în căutare de re
surse de gaze și petrol. Intr-o cu- 
vîntare rostită în lata unui con
gres international de geografie, 
Orouwer a apreciat că pînă acum 
numai 7 la sută din zăcămintele 
de petrol din nord-vestul Europei

CAIRO. — La 
ceput duminică 
dintre delegațiile 
tale ale R.A.U. și 
privire la crearea 
prezidențial unit 
în vederea coordonării politicii 
celor două țări în diieritele do
menii de activitate. Din partea 
egipteană participă la discuții 
Husein el Shafei, vicepreședin
te al R.A.U., premierul Aii 
Sabri și ministrul muncii, An
war Salamaa. Delegația irakia
nă este alcătuită din primul 
ministru Taher Yahia, ministrul 
de interne, Rashid Musleh, mi
nistrul de stat pentru proble
mele unității, Abdel Razzak 
Mohieddine, și ministrul lucră
rilor publice și planificării, 
Abdelfattah Waloussy. La con
vorbiri au luat, de asemenea,

Cairo au in- 
convorbirile 

guvernamen- 
Irakului, cu 

Consiliului 
R.AU.—Irak

im p.-exinenri- 
beior firi.

Discuțiile s-s 
voltarea colcbt 
două țări.

Convorbi

Ia orașul Sao Paulo se des
fășoară «1 de-al patrulea 
nmxcmat mondial de or- 

șxmtogâe* Ia care participă 2400 
r e pășiri ca numeroase țări, prin
tre rare Argentina, Marea Brita- 

Fraata. Belgia, Elveția, Aus- 
Bnzriia. La categoria „cu- 

, ridarile ce .-campioni mon- 
rz iost ccrinure de trei ca- 
rran'arri. Este pentru a pa

ra rari dud Bran'.a obține pri
nzi joc la această categorie.

in ;me.1.! se cessâșcara între- 
ceetje la wegnria -rintai*. Pre

sata. TîeBea (Belgia*, 
â aceste probe âr-t 
ficue, fatrodt canar.-.

obișnuite nu pot fi folosite pe 
Lună, unde temperatura coboară 
pînă la minus 150 grade și unde 
lipsește atmosfera. La alcătuirea 
schemei teodolitului savantul a a- 
plicat pe larg cele mai noi realizări 
ale automaticii și telemecanicii.

A. Iakovkin consideră ca, folo- 
sindu-se de calculele sale, viitorul 
cosmonaut va putea stabili cu ușu
rință locul în care se află pe ori 
ce punct al suprafeței lunare, pen
tru a putea transmite pe Pămînt 
..adresa sa exactă". „Calendarul 
astronomic lunar" a fost publicat 
de Editura Academiei de Științe a 
Ucrainei.

WASHINGTON — Pună 
rul de cuvint al Casei Albe c 
anunțat că președintele John
son nu a desemnat piuă in 
prezent nici un candidat din 
partea partidului democrat la 
funcția de vicepreședinte al 
Statelor Unite. El a declarat, 
de asemenea, câ atunci cind ta 
fi însărcinat să desemneze 
candidatul la vicepreședinția 
S.U.A., președintele va avea in 
vedere două criterii: să aibă o 
experiență politica îndelunga
ta și aptitudinea de a prelua, 
în caz de nevoie, funcția de 
președinte al Statelor Unite.

pe aeroportul im
I J Viena 2 sierizzt m eoion 

morzrrtciz' ie tivul Bonan
za pilotat de srisîoma Marion 
Hart, din orașul Washington, în 
virstă de 72 de an. In ciuda vir- 
stei înaintate, Morion Hart între
prinde la bordul acestui 
călătorie prin moi multe 
lumii.

Ea are la activ J 500 
zbor (a învățat pilotajul
de 54 de ani) și a traversat Ai 
ticul de trei ori.

avion o 
țări ale

ore 
la vi

LA PAZ. — Confederația 
universitară din Bolivia a dat 
publicității o declarație în 
care arată că O.S.A. nu este 
capabilă să rezolve proble
mele țărilor latino-americane. 
Confederația universitară din 
Bolivia se pronunță în apăra
rea principiilor autodetermi
nării și neamestecului.

• „Calendar astronomic

lunar"

4 stronomul ucrainean A. la- 
kovkin, autor al mai multor 
lucrări despre Lună, a pre

gătit un „calendar astronomic lu
nar". Lucrarea are trei părți: un 
catalog al stelelor care pot fi ob
servate bine de pe suprafața Lunii, 
diferite tabele ajutătoare și o sche
mă originală a unui teodolit au
tomat. Necesitatea acestui aparat 
rezultă din faptul că teodolitele
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La 26 iulie au sosit la Hel
sinki tinerii finlandezi 
Lauri Polon și Reino 

Vaerima, care au traversat At- 
ar. ticul în decurs de 39 de 

zile, la bordul unui mic yacht. 
Cei doi tineri au plecat din 
Antile la 17 iunie și au navi
gat fără escală pînă în insule- 
le Bermude. La sosire, tinerii 
au declarat că traversarea nu 
a prezentat dificultăți prea 
mari, cu excepția distanței 
dintre Terra Nova și Scoția, 
unde marea a fost agitată.

• Festivalul de la Salzburg

La 26 iulie s-a deschis tradi
ționalul Festival de la Salz
burg. în cadrul festivalului, 

care va dura cinci săptămîni, vor 
fi prezentate 70 de lucrări ale lui 
Mozart, cel mai cunoscut fiu al 
acestui oraș. Cîțiva dintre cei mai 
renumiți dirijori din lume vor con
duce orchestrele filarmonice 
Viena și Berlinul occidental, 
printre altele, vor prezenta

din 
care, 

r___ ____  __ , mai
multe opere și concerte de gală 
pentru sărbătorirea centenarului lui 
Richard Strauss. Teatrul munici
pal din Viena va pune în scenă 
„Nevestele vesele din Windsor", 
în cadrul sărbătoririi a 400 de ani 
de la nașterea lui Shakespeare.


